
Πολιτική απορρήτου 

1. Εισαγωγή 

Από τις 11 Δεκεμβρίου και έπειτα, η προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα 
της Ένωσης διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018. Ο 
παρών κανονισμός ακολουθεί τις ίδιες αρχές και διατάξεις με εκείνες που 
θεσπίζονται στον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων, 

Σας παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες βάσει των άρθρων 15 και 16 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν φέρει ευθύνη για πολιτικές ή πρακτικές περί 
απορρήτου ιστοτόπων τρίτων. 

2. Γιατί συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα 
δεδομένα σας; 

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να 
διατηρήσουμε την επικοινωνία με πολίτες που εξέφρασαν αυτοβούλως την 
επιθυμία τους να ενημερώνονται ή να συμμετέχουν στις καθημερινές εργασίες 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογών του 2024. 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 2018/1725. Οποιεσδήποτε ενέργειες 
άπτονται της θεσμικής ενημερωτικής και επικοινωνιακής εκστρατείας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διενεργούνται με το δημόσιο συμφέρον κατά νου 
και βασίζονται στο Πλαίσιο της Στρατηγικής Εκτέλεσης της Γενικής 
Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για 
την εκτέλεση των προαναφερθέντων καθηκόντων και μόνο αν έχετε 
συναινέσει σαφώς στην επεξεργασία. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα 
υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την 
εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους διαβιβάστηκαν. 

3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας; 
(Υπεύθυνος επεξεργασίας) 

Τα δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας υπό την ευθύνη του Επικεφαλης 
του Γραφείου Σύνδεσης του Ευρωπαικου Κοινοβουλιου στην Κυπρο,  Γενική 
Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεριμνά 
ώστε οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 2018/2001 να εφαρμόζονται εντός του 
οργάνου. 



Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) λειτουργεί ως 
ανεξάρτητη εποπτική αρχή. Ο ΕΕΠΔ μεριμνά ώστε όλα τα θεσμικά όργανα και 
οι οργανισμοί της ΕΕ να σέβονται το δικαίωμα των πολιτών στην διαφύλαξη 
της ιδιωτικής τους ζωής κατά την επεξεργασία των προσωπικών τους 
δεδομένων. 

4. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε; 

Συλλέγουμε μόνο εκείνα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για να 
εκπληρώσουμε τους σκοπούς που καθορίστηκαν πριν τη συλλογή και έχετε 
τη δυνατότητα να επικαιροποιήσετε τα δεδομένα αυτά ανά πάσα στιγμή. 

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα δεδομένων που, με την άδειά σας, 
ενδέχεται να συλλέξουμε: 

o το ονοματεπώνυμό σας 
o ηλεκτρονική διεύθυνση 

Cookies και τοπική αποθήκευση 

Παρακαλώ συμβουλευτείτε την πολιτική για τα Cookies και την τοπική 
αποθήκευση στο EUsurvey. 

5. Σε ποιον κοινοποιούνται τα δεδομένα σας; 

Μόνο υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν πρόσβαση στα 
δεδομένα σας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαβιβάζει δεδομένα σε 
τρίτους εκτός των προαναφερθέντων παραληπτών. . Αποκλειστικά και μόνο 
σε περίπτωση ελέγχου ή δικαστικής διαδικασίας εμπλέκονται το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF). Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν ανταλλάσσει δεδομένα με τρίτους για σκοπούς άμεσης 
εμπορικής προώθησης. 

6. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα δεδομένα σας; 

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μόνο για τους σκοπούς για τους 
οποίους συλλέχθηκαν, ή μέχρι τα υποκείμενα των δεδομένων να ζητήσουν τη 
διαγραφή τους ή για πρακτικούς λόγους μέχρι ένα μήνα μετά την εκδήλωση. 

7. Πως αποθηκεύονται τα δεδομένα σας; 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύεται να προστατεύει την ασφάλεια των 
ατομικών σας στοιχείων. Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες και 
διαδικασίες ασφαλείας με σκοπό την προστασία των ατομικών σας στοιχείων 
έναντι μη εγκεκριμένης πρόσβασης, χρήσης ή αποκάλυψης. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές 
περιορισμένης πρόσβασης, ευρισκόμενους σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις.. 



8. Πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, να 
ελέγχετε την ακρίβειά τους και, εάν χρειαστεί, να τα διορθώσετε 
ή να τα διαγράψετε; 

Όταν τα προσωπικά σας στοιχεία επεξεργάζονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (ή οποιοδήποτε θεσμικό όργανο της ΕΕ), έχετε το δικαίωμα να το 
γνωρίζετε. 

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες και διόρθωσής τους, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε περίπτωση που αυτές είναι ανακριβείς ή 
ελλιπείς. 

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς 
αυτή η απόσυρση να επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της 
συγκατάθεσης που δώσατε πριν από την απόσυρση. 

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε 
τα προσωπικά σας δεδομένα ή να περιορίσουμε τη χρήση τους. 

Ανάλογα με την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να αντιταχτείτε στην 
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για λόγους που σχετίζονται 
με την ιδιαίτερή σας κατάσταση σας, ανά πάσα στιγμή και το δικαίωμα 
μεταφοράς των δεδομένων. Θα εξετάσουμε το αίτημά σας, θα λάβουμε 
απόφαση και θα σας το γνωστοποιήσουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
και εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησης. Η περίοδος αυτή 
μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες, εφόσον είναι αναγκαίο. 

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα προσφυγής στην εποπτική αρχή 
ΕΕΠΔ. 

Τα δικαιώματά σας για τα προσωπικά σας δεδομένα αναφέρονται στα άρθρα 
17 έως 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο του ΕΚ στην Κύπρο. 

Εάν σας προβληματίζει η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων 
μέσω της πλατφόρμας αυτής, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το 
Γραφείο του ΕΚ στην Κύπρο.  

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Γραφείο στην Κύπρο 
Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Λεωφόρος Βύρωνος 30, 1096 Λευκωσία, Κύπρος 
Τ.Θ. 23440, 1683 Λευκωσία, Κύπρος 
 
Τηλ: +357 22870500 
Φαξ: +35722396499 
E-mail: epnicosia@europarl.europa.eu 
Ιστοσελίδα: www.europarl.europa.eu/cyprus/ 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
mailto:epnicosia@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/cyprus/


9. Προσφυγές 

Οποιεσδήποτε καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν ανά πάσα στιγμή 

o στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Data-
Protection@europarl.europa.eu  

o o στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. 

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: edps@edps.europa.eu  

[1] Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων σχετικά με 
την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα όργανα, τα γραφεία και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, την κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002 / ΕΚ 

[2] Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών. 

[3] Το Πλαίσιο Στρατηγικής Εκτέλεσης είναι ένα έγγραφο στο οποίο η διοίκηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέτει τους στρατηγικούς του στόχους 

mailto:Data-Protection@europarl.europa.eu
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